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بازار سرمایه

 پس از این که عربس��تان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین روابط خود با قطر 
را قطع و این کش��ور را به حمایت از تروریس��م متهم کردند، شاخص س��هام اصلی قطر بیش از 

هفت درصد سقوط کرد )رویترز(
 اولین اقدام مهم جهت رش��د بازار س��رمایه اصالح نظام بانکی کشور است، در شرایط فعلی نرخ 
س��ود بانکی بین 15 الی 20 درصد و رقم اعالم ش��ده برای نرخ تورم کمتر از 10 درصد است، در 
واقع بانک ها رقیب بازارهای موازی ش��دند و اگر اصالح نظام بانکی اتفاق افتد پیش بینی می ش��ود 

رشد بازار سرمایه پایدار بماند )مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار(
 از ابتدای سال جاری تاکنون 55 میلیارد و 141 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 139 هزار و 529 میلیارد ریال 

در بیش از سه میلیون و 90 هزار و 297 دفعه مورد معامله قرار گفت )سنا(
 ارزش معامالت بورس انرژی در س��ال جاری با افزایش 50 درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته به رقم 60 هزار میلیارد 
خواهد رسید که از این رقم بین 15 تا 20 هزار میلیارد ریال نیز برای اوراق سلف به منظور تأمین مالی بنگاه  های اقتصادی 

اختصاص خواهد یافت )مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران(
 س��از و کار عرضه و تقاضای ارز در کش��ور اگر به بازاری چون بورس س��پرده شود، تحت هدایت ابزارها و سیاست های 

بازار سرمایه، قیمت گذاری و تعادل در بازار ارز شفاف و عملی تر خواهد شد )امید احمدی، کارشناس بازار سرمایه(
 از دالیل کاهش حجم معامالت، وضعیت ش��رایط تکنیکالی ش��اخص بورس اس��ت که رقم 81 هزار برای شاخص، سقف 
تاریخی س��ه ساله محسوب می ش��ود که از اواخر سال 92 تا کنون شاخص هیچ وقت از این رقم نتوانسته عبور کند، در واقع 

برای سومین مرتبه شاخص به این محدوده رسیده است )مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار(
 مهم ترین چالش پیش روی بازار س��رمایه نبود همخوانی میان نرخ بهره بانکی نس��بت به نرخ تورم است، تا زمانی که نرخ 
بهره از تورم باالتر باش��د هیچ س��رمایه گذاری رغبتی برای س��رمایه گذاری در این بازار سرمایه نخواهد داشت )مدیرعامل 

کارگزاری مبین سرمایه(
 ۱۵۳ میلیارد تومان وام مسکن از طریق شرکت فرابورس خریداری شده که این مقدار نسبت به سال گذشته ۱۰ میلیارد 
تومان کاهش داش��ته است؛ سال گذش��ته در همین مدت ۱۶۵ میلیارد تومان اوراق تسهیالت مسکن توسط سرمایه گذاران 

دادوستد شده بود )بنکر(
 عرضه پسته در بورس کاال عالوه بر ایجاد بازارهای فروش جدید می تواند ارز آوری را نیز به ارمغان بیاورد، عرضه پسته 
در بورس کاالی ایران راهکاری برای ایجاد بازارهای بین المللی جدید و شناس��اندن برند پس��ته ایرانی به تمام دنیا اس��ت 

)عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس(

 اقتصاد و توسعه

 طبق پیش بینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2017 میالدی چهار 
درصد خواهد بود، با این همه نرخ پیش بینی ش��ده در مقایس��ه با گزارش ماه ژانویه به میزان 1/2 

درصد کاهش داشته است )ایسنا(
 رش��د اقتصادی در طی نه ماهه س��ال گذشته 11/6 درصد اعالم شده اما پیش بینی می شود که این 

نرخ برای کل سال گذشته باالی 10 درصد و رشد دو رقمی بوده است )رییس کل بانک مرکزی(
 نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهش��ت ماه سال جاری به 9/6درصد رسید که نسبت به ماه گذشته 
0/2 واحد درصد و نس��بت به اردیبهش��ت ماه س��ال 95 حدود 2/8 واحد درصد افزایش داشته است 

)اقتصاد آنالین(
 بان��ک جهانی در حالی رش��د اقتصاد جهانی در س��ال جاری میالدی را 2/7 درصد پیش بین��ی کرده که برآورد این بانک 

از رش��د س��ال گذشته 2/4 درصد بوده اس��ت، این رقم یک دهم درصد نسبت به برآورد ماه ژانویه سال 2016 بیشتر است 
)بانک جهانی(

 رش��د اقتصادی منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا از 3/2 درصد در س��ال 2016 میالدی به 2/1درصد در سال جاری کاهش 
یافت؛ کاهش سطح تولیدات کشورهای صادرکننده نفت موجب خنثی شدن رشد اقتصادی شد )اقتصاد آنالین(

 رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در سال جاری به 1/9 درصد و در بازارهای نوظهور به 4/1 درصد افزایش خواهد 
رسید؛ به این ترتیب رشد متوسط اقتصاد دنیا 2/7 درصد باقی خواهد ماند )ایبنا(

 ایران با رش��دی بالغ بر 556 درصد، موفق ترین کش��ور در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا ش��د که پروژه های ملی خود را با 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مرحله اجرا رسانده است )فاینشنال تایمز(

 بانک جهانی که ش��ش ماه پیش رش��د اقتصادی ایران در س��ال جاری میالدی را 5/2 درصد پیش بینی کرده بود، اعالم کرد 
رشد اقتصادی ایران در سال 2017 میالدی به دلیل تأثیر منفی محدودیت در ظرفیت اضافی تولید نفت، به چهار درصد خواهد 

رسید )ایبنا(
 رش��د اقتصاد جهانی در س��ال جاری میالدی به رقم 2/7 درصد افزایش می یابد این درحالی است که علت روند صعودی این 
پیش بینی، به ایجاد ضرب آهنگ در عرصه تجارت و تولیدات کارخانه ای برمی گردد که موجب تقویت اعتماد به بازار و بهبود 

قیمت کاال می شود )بانک جهانی(

مسکن و عمران

 رصد تح��والت دو ماهه 
نخس��ت س��ال جاری نشان 

اندک��ی  ته��ران  می ده��د، 
افزای��ش قیمت را در زمین و 
مسکن تجربه کرده و تعداد 
معامالت مسکن در پایتخت 
6/4 درصد رشد داشته است 
)مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 

اقتصاد مسکن(
 ارزش اجاره بها طی شش ماهه سال جاری در شهرهای 

بزرگ هفت تا 10 درصد خواهد بود و در شهرهای کوچک 
نیز با ثبات اجاره روبرو هستیم و افزایش اجاره بها نخواهیم 

داشت )رییس اتحادیه امالک کشور(
 ش��اخص مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق 
شهری تا اردیبهشت ماه سال جاری، نسبت به مدت مشابه 
در س��ال گذشته به ترتیب 11/5 و 9/7 درصد رشد داشته 

است )مشاور وزارت راه و شهرسازی(
 بازار مس��کن نزدیک به چهار س��ال اس��ت که در رکود 
به س��ر می برد یا این که بین هفت تا هش��ت درصد افزایش 
داش��ته است اما قیمت های واقعی مس��کن، روند کاهشی تا 
حدود 27 درصد نس��بت به تورم را نیز تجربه کرده اس��ت 
)مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و 

شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 اقتصاد کشور امریکا طی 
ماه می سال جاری میالدی تنها 

138 هزار فرصت شغلی جدید 
ایجاد ک��رد که این رقم بس��یار 
کمتر از پیش بینی های اولیه بوده 
اس��ت، البته نرخ بیکاری امریکا 
در ای��ن م��دت به کمت��ر از 4/3 

درصد رس��ید ک��ه پایین ترین رقم در 16 س��ال اخیر 
به شمار می رود )وزارت کار امریکا(

  در چهار ماهه نخس��ت سال جاری میالدی چین حدود 
273 میلیون و 870 هزار تن فوالد خام تولید کرد )انجمن 

جهانی فوالد(
 اظهارات عربس��تان مبنی بر بستن تمامی مزرهای آبی، 
زمینی و هوایی با قطر موجب ش��ده اس��ت که صادرات به 
این کش��ور با مشکل رو به رو ش��ود و در واقع اقتصاد قطر 
به عن��وان بزرگترین منبع ذخای��ر گازی منطقه خاورمیانه 

بعد از ایران، به خطر میافتد )سنا(
 هر گون��ه اخ��الل در ص��ادرات گاز از قطر ک��ه یکی از 
تولیدکنندگان اصلی گاز طبیعی محسوب می شود استرالیا 
را به یکی از منابع بزرگ صادرات گاز در دنیا تبدیل می کند 

)مدیر مؤسسه مدیریت دارایی بی کی در نیویورک(
 همزم��ان با افزایش چش��مگیر رونق بازار مس��کن در 
ش��هرهای بزرگ چین، نگرانی ها درب��اره افزایش بدهی 
خانوارهای چینی به سیس��تم بانکی این کشور و در پی آن 

سقوط اقتصاد چین تشدید شده است )اقتصاد آنالین(
 اقتصاد چین در س��ه ماهه نخس��ت سال 2017 میالدی 
رش��د 9/6 درص��دی را تجربه کرد؛ دالیل افزایش رش��د 
اقتصادی چین، بهبود سرمایه گذاری های دولت این کشور 
بر زیرس��اخت ها و بروز نشانه های داغ شدن بازار مسکن 

این کشور است )اقتصاد آنالین(
 کسری تراز تجاری ترکیه در چهار ماهه نخست سال 
جاری در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته با 7/1 
درصد رش��د به 17 میلی��ارد و 500 میلیون دالر رس��ید 

)آنودل ترکیه(
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بانک و بیمه

 در حالی ک��ه نرخ س��ود 
کوتاه م��دت  علی الحس��اب 

عادی در پایان سال 92، هفت 
تا 20 درصد و نرخ س��ود ویژه 
10 ت��ا 23 درص��د ب��ود، ن��رخ 
کوتاه مدت عادی در پایان آذر 

م��اه س��ال 85 به می��زان 10 درصد 
بوده اس��ت )بنکر(

 قیمت وام مس��کن در شروع کار دولت یازدهم 20 
میلیون تومان بود اما دولت این مبلغ را طی چند مرحله 

افزایش داد و اکنون س��قف وام مسکن به 120 میلیون 
تومان رس��یده اس��ت )بنکر(

 بانک ملی ایران در س��ال گذشته یک میلیون و 677 
ه��زار و 557 فقره تس��هیالت پرداخت ک��رد که 344 
ه��زار و 288 فقره آن تس��هیالت قرض الحس��نه بوده 

اس��ت )مدیرعامل بانک ملی ایران(

طال و سکه

 تولید جهانی طال در سال 
جاری میالدی ب��ا 0/2 درصد 

رشد به 3,229 تن خواهد رسید 
)بانک استاندارد چارترد(

افزای��ش  احتم��ال  گرچ��ه   
امریکا  ف��درال رزرو  نرخ به��ره 
به ش��دت باال رفته است ولی این 

احتم��ال هنوز وج��ود دارد ک��ه قیمت طال 
در م��اه جاری میالدی به س��طح 1,300 دالری برس��د 

)اوله هانسن، تحلیلگر برجس��ته مؤسسه سرمایه گذاری 
ساکسو بانک(

 فروش س��که ط��ال در امریکا طی ماه می س��ال جاری 
می��الدی ب��ه 1,450 اون��س رس��ید؛ این رقم نس��بت به 
فروش ش��ش هزار اونس س��که در ماه آوریل با رش��د 
بیش از دو برابری روبرو ش��ده اس��ت، البته نس��بت به 
ماه می سال گذشته این رقم کاهش 81 درصدی داشته 

است )کیتکو نیوز(
 پیش بینی می ش��ود قیمت جهانی طال به زودی به س��طح 
مقاومت��ی 1,300 دالر در ه��ر اون��س دس��ت یاب��د؛ اگر 
س��طح مقاومتی 1,300 دالری شکسته ش��ود قیمت این 
فل��ز گرانبه��ا ب��ه زودی ت��ا س��طح 1,340 دالر افزایش 
خواهد یافت )تام کندال، تحلیلگر و استراتژیس��ت ارشد 

آی سی بی سی استاندارد بانک(
 اگر ف��درال رزرو امریکا در نشس��ت ژوئ��ن رویکرد 
محتاطان��ه خ��ود را ب��رای افزاب��ش نرخ به��ره و تغیی��ر 
سیاست های پولی اتخاذ کند، قیمت هر اونس طال احتماالً 
به س��طح مه��م و حس��اس 1,300 دالری دس��ت خواهد 

یافت )مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس(
 نگرانی در مورد پیش رو بودن انتخابات پارلمانی بریتانیا 
و فرانس��ه، وقوع حمالت تروریستی در لندن و قطع روابط 
عربس��تان و س��ایر کش��ورهای عربی با قط��ر از مهمترین 
تحوالتی است که می تواند بر بازارهای بین المللی به خصوص 

بازار فلزات گرانبها تأثیرگذار باشد )کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 رونق اقتصادی به طور قطع با تغییراتی در نرخ ارز همراه می شود، که افزایش نرخ ارز باعث 
رشد سودآوری شرکت های صادرات محور خواهد شد )مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه آرمان، 

عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با قطع روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی با قطر بیشترین تأثیر مثبت را در میان 10 ارز 

برتر دنیا ، دالر استرالیا نصیب خود )سنا(
 در 10 س��ال گذشته س��هم دالر در ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش یافته و به طور متوسط بیش 
از هش��ت درصد کل ذخایر را هم ش��امل نمی شود، از این رو حذف دالر از ارز گزارشگری، تأثیری بر 

ذخایر ارزی کشور ندارد )مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی که بیشترین سهم را در سبد تجاری کشور در سال 91 
به نام خود ثبت کرده است معادل 10 میلیارد و 72 میلیون دالر بود، که نسبت به سال ماقبل خود 

از نظر ارزشی افت 33 درصدی را تجربه کرده است )اقتصاد آنالین(
 ایران در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی بالغ بر شش میلیون و 369 هزار تن فوالد خام 
تولید کرد که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته رشد 14/3 درصدی داش��ته است )انجمن 

جهانی فوالد(
 چین در سال 2016 میالدی 31میلیون و 330 هزار تن نفت از ایران وارد کرده است که این رقم 

در مقایسه با سال قبل از آن 17/6 درصد رشد داشته است )سفیر چین در ایران(
 میزان صادرات میعانات گازی در س��ال 91 معادل هش��ت میلیارد و 881 میلیون دالر بوده که نس��بت به سال ماقبل آن با 

افت 12/6 درصدی از نظر ارزشی مواجه شده است )اقتصاد آنالین(
 در سال 2016 میالدی صادرات چین به ایران 16 میلیارد و 420 میلیون دالر و واردات از ایران 14 میلیارد و 820 میلیون 

دالر بوده است که این بیانگر دو جانبه بودن تجارت ایران و چین  است )سفیر چین در ایران(
 میزان صادران نفت ایران به بازار اروپا بعد از اجرای برجام 300 درصد افزایش پیدا کرد و در ماه های اردیبهشت و خرداد 

نزدیک به یک میلیون بشکه در روز رسید )وزارت نفت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )20 تا 26 خرداد ماه  1396(
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رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتتکمیلشدهوفروختهشدهتوسطتولیدکنندگانرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصباشرایطمصرفکنندهمانندسطحاشتغالودرآمددرارتباطاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر500مصرفکنندهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهبررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرانگلیس

اعالمشاخصتمایالتاقتصادیکشور
آلمانواتحادیهیوروطیماهگذشته
ZEWبررسیشدهتوسطمؤسسه

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرچین

اعالمنرخبیکاریدرانگلیس

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصخردهفروشی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
درامریکاطیهفتهگذشته

اعالمشاخصتولیداتایالتفیالدلفیاامریکا
طیماهگذشته

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالممقدماتیشاخصمیزانتمایالت
مصرفکنندهطیماهگذشتهدرامریکا
)بررسیشدهتوسطدانشگاهمیشیگان(


